
 
 

 

EDITAL 001/2022 

Seleção de Bolsista para a Biblioteca Central/ Setor de Referência e 

Empréstimo 

 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS  

O Setor de Referência e Empréstimo da Biblioteca Central da 

Universidade Federal de Santa Maria vem por meio do edital 001/2022 tornar 

público a abertura de inscrições para seleção de estudantes dos cursos 

técnicos e graduação da Universidade Federal de Santa Maria interessados em 

atuar como bolsista na Biblioteca Central. 

 

2 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Os procedimentos para inscrição devem ser realizados a partir dos 

seguintes passos: 

1) Preenchimento do formulário em anexo no final do edital, podendo ser 

enviado para o e-mail emprestimobc@ufsm.br ou entregue 

pessoalmente na Biblioteca Central (subsolo); 

2) Envio do comprovante de matrícula atualizado. 

 

3 QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS E CARGA HORÁRIA EXIGIDA 

 

O edital prevê a seleção de 1 (uma) vaga de bolsista para atuar no Setor 

de Referência e Empréstimo da Biblioteca Central.  O bolsista deve atuar por 

12h (doze horas) semanais presenciais. 

 



 
 
4 VALOR DA BOLSA 

 

R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) mensais. 

 

5 ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS BOLSISTAS 

 

Os selecionados para a bolsa devem estar cientes de que será de sua 

responsabilidade a boa execução das seguintes atividades:  

1) Auxiliar os bibliotecários do setor de referência nas tarefas 

administrativas que circundam a gestão do acervo bibliográfico de 

diferentes suportes; 

2) Auxiliar na manutenção organização e arquivamento do acervo 

bibliográfico circulante; 

3)  Auxiliar na elaboração de relatórios, envio e transferência de títulos 

entre bibliotecas da instituição; 

4)  Auxiliar na representação social da biblioteca em feiras e eventos 

institucionais; 

5) Quando necessário, prestar auxílio aos servidores do setor com a 

realização de atendimento ao público. 

 

6 REQUISITOS EXIGIDOS PARA A SELEÇÃO 

 Estar devidamente matriculado (a) em curso técnico ou de graduação 

oferecidos pela UFSM.  

 Possuir conta corrente no próprio nome para recebimento do valor da 

bolsa;  

 Não receber nenhum tipo de bolsa de outros órgãos ou centros da 

UFSM;  

 Disponibilizar 12h semanais para o cumprimento das atividades da bolsa 

na biblioteca central;  



 
 

 Estar disposto(a) a realizar atividades solicitadas de forma 

construtiva/colaborativa;  

 

7 PERFIL DESEJADO 

 Assiduidade;  

 Senso de organização;  

 Facilidade de comunicação;  

 Bom relacionamento inter pessoal;  

 Pró-atividade;  

 Gostar de trabalhar com público;  

 Boa disposição. 

 

8 ETAPAS DA SELEÇÃO 

 Etapa 1- Seleção de currículos (classificatória e eliminatória): 

Serão selecionados os currículos dos candidatos que apresentem 

inscrição de acordo com as normas previstas pelo edital e tenham 

sido entregues dentro do prazo determinado. Os candidatos 

selecionados passarão para segunda etapa da seleção. Os 

candidatos que não cumprirem com as instruções dispostas neste 

edital serão automaticamente eliminados.  

 Etapa 2 – Realização de Entrevista (classificatória e 

eliminatória): Serão convocados para entrevista todos os 

candidatos classificados na etapa 1. Por meio da entrevista os 

candidatos terão a oportunidade de conversar sobre suas 

disponibilidades de horário e interesses sobre a bolsa.  

 Etapa 3 – Divulgação do resultado e entrega da documentação: 

Os candidatos com interesses em desacordo com as atividades 

descritas neste edital ou que não cumprirem com as 

normas/atividades previstas serão eliminados, os demais 

candidatos serão classificados em ordem crescente. O primeiro 



 
 

colocado deverá entregar documentação até a data prevista no 

cronograma para efetivação de cadastro de bolsistas. Os demais 

comporão lista de suplentes.  

 

9 CRONOGRAMA 

 

Data Atividade prevista 

25/03/2022 Publicação do Edital 001/2022 

25/03/2022 a 29/03/2022 Período de inscrição - Envio de currículo e 
comprovante de matrícula para o email 
emprestimobc@ufsm.br ou entrega presencial no 
Setor de Referência e Empréstimo da Biblioteca 
Central  

31/03/2022 Chamada individual para entrevistas dos candidatos 
pré-selecionados via e-mail. 

04/04/2022 a 05/04/2022 Realização de entrevistas na biblioteca central (data e 
horários a serem divulgados posteriormente) 

06/04/2022 Publicação do resultado no site da Biblioteca Central e 
Facebook da Biblioteca Central UFSM 

07/04/2022 a 08/04/2022 Entrega da documentação dos selecionados e 
assinatura do contrato da bolsa 

08/04/2022 Início das atividades 

 

Casos omissos serão tratados pela Direção da Divisão de 

Referência e Empréstimos da Biblioteca Central 

 

Santa Maria, 25 de março de 2022. 

 

Deisiré Amaral Lobo 

Chefe do Setor de Referência e Empréstimo  

 

 

 

 

 



 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Selecione um ou mais turnos de seu interesse ou disponibilidade:  

(    ) manhã ( ) tarde ( ) noite 
 

Nome completo: 
 

E-mail: 
 

Telefone: 
 

Curso: 
 

Ano / Semestre: 
 

Idade: 
 

Naturalidade (cidade): 
 

Complete a frase com suas palavras: Tenho interesse em ser 
bolsista da biblioteca central porque... 

 
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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